Adatlap

HP 301 2 darabos fekete/háromszínű eredeti
tintapatronok
(N9J72AE)

Hétköznapi fekete és színes dokumentumok, képek, kimutatások, webes nyomatok és
fényképek nyomtatásához ideális.
Kiváló minőségű szöveges dokumentumok és élénk színű képek nyomtatása könnyedén, kiváló
ár/érték arány mellett. Az opcionális nagy kapacitású tintapatronokkal gyakori nyomtatás esetén
jobb ár/érték arány érhető el.

Lézerminőségű szöveg és élénk színű képek nyomtatása

Az eredeti HP-tinták használatával lézerminőségű szöveget, valamint élénk színű ábrákat és képeket nyomtathat. A dokumentumok évtizedekig fakulás
nélkül megtartják a fekete szöveg és a színek minőségét.1 A ColorLok jelzésű papírok használatával jobb képminőség érhető el.
Kiváló minőségű dokumentumok nyomtatása lézerminőségű szöveggel és élénk színű grafikával.

Egyszerű nyomtatás és kiváló érték

Felhasználóbarát szolgáltatások és kiváló érték. A szintjelzővel figyelheti a tintaszinteket, és akkor is befejezheti a létfontosságú nyomtatási feladatokat,
ha kifogyóban van egy tinta. A nyomtatási igényeknek megfelelő, eredeti HP-tintapatron kiválasztása egyszerű.
Egyszerűen válassza azt az eredeti HP tintapatront, amelyet az Ön nyomtatási igényeire szabtak.

A HP kiváló nyomtatási rendszereire számíthat

A HP által biztosított ingyenes és egyszerű patron-újrahasznosítással, valamint az újrahasznosított összetevőkből készült patronokkal2 mérsékelheti a
környezetterhelést. A kényelmes tintaszint-értesítési funkció megkönnyíti az eredeti HP-tintapatronok azonosítását és beszerzését a HP SureSupply
szolgáltatással3.
Megbízható tintapatron tetszés szerint. Ez a tintapatron akár 65% újrahasznosított tartalommal rendelkezik.4

1A

savmentes papírokra és az eredeti HP-tintákra vonatkozó iparági előrejelzések alapján; a színezék stabilitási adatai szobahőmérsékleten értendők, hasonló rendszerek az ISO 11798 és az ISO 18909 szabvány szerinti
tesztelése alapján.
2A program elérhetősége változhat. A HP-tintapatronok visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében Ázsiában, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában, jelenleg több mint 50
országban érhető el. További információ: http://www.hp.com/recycle.
3A program jellemzői és elérhetősége országtól függően változhat. További információ: http://www.hp.com/learn/suresupply.
4Az újrahasznosított anyag százalékos aránya az üres tömeg arányában van megadva.
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Kompatibilitási nyilatkozat

HP DeskJet 1000 nyomtatósorozat – J110; HP DeskJet 1050 All-in-One nyomtatósorozat – J410; HP DeskJet 2000 nyomtatósorozat – J210; HP DeskJet 2050 All-in-One nyomtatósorozat
– J510; HP DeskJet 3000 nyomtatósorozat – J310; HP DeskJet 3050 All-in-One nyomtatósorozat – J610; HP DeskJet Ink Advantage 2010 nyomtató K010; HP DeskJet Ink Advantage 2060
All-in-One nyomtatósorozat – K110

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

Méretek (h x sz x m)

N9J72AE

HP 301 2 darabos fekete/háromszínű eredeti
tintapatronok

Patrononként: ~190 oldal fekete, 117 x 38 x 170 mm
~165 oldal háromszínű

Súly

UPC kód

0,11 kg

889894508898
(#301) 889894419392

*HP DeskJet 2050 All-in-One sorozat – J510 nyomtatóval tesztelve. Becsült átlagérték az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana alapján, folyamatos nyomtatás
mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garancia
A HP tintapatronjai és nyomtatófejei anyagukban és kidolgozásukban garantáltan hibátlanok a garanciaidőn belül.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
Csak az EU, EFTA és BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM országokban való értékesítésre
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire
és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban
foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és
mulasztásokért.
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